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1 Inleiding
Bij de uitvoering van dijkverbeteringsplannen krijgt AGV te maken met grondeigenaren en
grondgebruikers. Dijken liggen niet altijd op grond in eigendom van AGV. En als AGV grond in
eigendom heeft, zijn de gronden vaak in gebruik gegeven aan huurders, pachters of erfpachters. In
deze notitie wordt beschreven hoe AGV omgaat met de belangen van grondeigenaren en gebruikers
tijdens de uitvoering van dijkverbeteringsprojecten. Daarvoor wordt eerst de relevante wet- en
regelgeving toegelicht. Daarna worden een aantal richtlijnen gegeven voor veel voorkomende
situaties, de zogenaamde praktijkrichtlijnen.
1.1 Doelstelling
Doelstelling van deze notitie is om medewerkers van Waternet de nodige kennis en informatie te
verschaffen om afspraken te kunnen maken die in overeenstemming zijn met de relevante wet- en
regelgeving. En om een eenduidig beleid uit te dragen binnen verschillende projecten en zo te voldoen
aan het gelijkheidsbeginsel.
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2 Wet- en regelgeving
2.1

De Waterwet

2.1.1
Het beperken van nadelige gevolgen (art 5.4 Waterwet)
Op grond van artikel 5.4 van de Waterwet is voor het aanleggen of wijzigen van een waterstaatswerk
vereist dat AGV als beheerder een projectplan vaststelt. Er is sprake van wijziging van een
waterstaatswerk indien het waterstaatswerk wijzigt qua vorm, afmeting of constructie. Dit wordt
beoordeeld aan de hand van de legger. Als het waterstaatswerk niet in de legger is opgenomen,
gelden de bepalingen van artikel 1.2 van de keur. Voor gevallen waar blijkt dat de leggergegevens
evidente fouten bevatten (de oorspronkelijke dijk heeft nooit gelegen op de locatie die de legger
aangeeft) wordt aanbevolen overleg te plegen met de afdeling Juridische Zaken.
Een dijkverbeteringsplan is een projectplan in de zin van artikel 5.4 van de Waterwet. Volgens de
Waterwet bevat een projectplan een omschrijving van het werk zelf, de wijze van uitvoering en een
beschrijving van de te ‘treffen voorzieningen gericht op het ongedaan maken of beperken van nadelige
gevolgen van de uitvoering van het werk’. Het gaat om het inpassen van het plan in de omgeving.
Alles waar het plan negatieve invloed op kan hebben moet worden benoemd. Daaronder vallen ook de
nadelige gevolgen voor grondeigenaren en grondgebruikers. Vervolgens moet worden beschreven op
welke manier die nadelige gevolgen kunnen worden beperkt. Het gaat daarbij zowel om tijdelijk
gevolgen die de uitvoering met zich meebrengt, zoals hinder en bereikbaarheid, als om permanente
gevolgen, zoals het verlies aan bruikbare grond. Tijdelijke overlast kan bijvoorbeeld worden beperkt
door omleidroutes en informatieverschaffing over de uitvoering van de werkzaamheden. Permanente
nadelige gevolgen moeten zoveel mogelijk in het ontwerp zelf worden voorkomen. Als permanente
nadelige gevolgen niet voorkomen kunnen worden, kan eventueel een financiële compensatie worden
aangeboden.
Het voorkomen en beperken van nadelige gevolgen in de zin van artikel 5.4 lid 2 Waterwet ligt ten
grondslag aan de richtlijnen medegebruik. Uitgangspunt is dat het perceel na de werkzaamheden
wordt ingericht met het bestaande materiaal. Bijvoorbeeld worden de hekwerken teruggeplaatst of een
tuinpad opnieuw bestraat. Wanneer werkzaamheden tot permanente nadelige gevolgen leiden, zal
een financiële vergoeding worden aangeboden. Bijvoorbeeld als een teensloot wordt verplaatst of de
watergang wordt verbreed waardoor de eigenaar (bruikbare) grond verliest.
2.1.2
Schadevergoeding (art. 7.14 Waterwet)
Onevenredig nadeel ten gevolge van een dijkverbetering komt in bepaalde gevallen voor vergoeding in
aanmerking. Artikel 7.14 lid 1 van de Waterwet bepaalt dat: ‘Aan degene die als gevolg van de
rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of
zal lijden, wordt op zijn verzoek door het betrokken bestuursorgaan een vergoeding toegekend, voor
zover de schade redelijkerwijze niet of niet geheel te zijnen laste behoort te blijven en voor zover de
vergoeding niet of niet voldoende anderszins is verzekerd.’
Niet ieder nadeel dat door de uitvoering van een dijkverbeteringsplan ontstaat, hoeft te worden
gecompenseerd. Het moet gaan om onevenredige schade die uitstijgt boven het normaal
maatschappelijk risico. Vooral schade als gevolg van een overheidshandelen dat voorzienbaar is
geweest, valt onder het normaal maatschappelijk risico. De ophoging van een waterkering,
bijvoorbeeld, is voorzienbaar dus valt deze schade onder het normaal maatschappelijk risico. Schade
die daarmee samenhangt zoals omrijdschade of overlast komen daarom niet direct voor vergoeding in
aanmerking. Maar onevenredige schade door bijvoorbeeld een slootverlegging komt wel voor
vergoeding in aanmerking.
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In de Verordening Schadevergoeding AGV is nader uitgewerkt in welke gevallen door AGV een
schadevergoeding op grond van artikel 7.14 van de Waterwet wordt toegekend en welke procedure
daarbij wordt gevolgd. Om schade vergoed te krijgen moet de betrokkene zelf een verzoek indienen.
De bestaande praktijk van AGV is dat bij een dijkverbetering aan grondeigenaren op voorhand
compensatie in geld of natura wordt aangeboden en op deze manier wordt geprobeerd om minnelijk
overeenstemming te bereiken. Dit gebeurt in het kader van artikel 5.4 Waterwet (beperken nadelige
gevolgen project). Het gaat dan om schade waarvan op voorhand duidelijk is dat die zal ontstaan en
waarvan duidelijk is dat deze voor vergoeding in aanmerking komt. Bijvoorbeeld bij het verleggen van
de teensloot of bij het verbreden van een watergang op grond van een derde is op voorhand al
duidelijk dat de eigenaar bruikbare grond verliest en daarvoor gecompenseerd moet worden. In deze
richtlijnen wordt een overzicht gegeven van de meest voorkomende schadegevallen en de manier
waarop deze schade wordt gecompenseerd. Voor overige schade moet de betrokkene zelf een beroep
doen op de Verordening Schadevergoeding AGV.
Normaal gesproken zal Waternet alle nadelige gevolgen van een project in kaart hebben en
compenseren binnen het project. Het komt daardoor weinig voor dat na afloop van het project een
verzoek om schadevergoeding wordt gedaan. De Verordening Schadevergoeding AGV vormt in feite
een vangnet achteraf voor onvoorziene schade of voor mensen die vinden dat ze binnen het project te
weinig zijn gecompenseerd.
2.1.3
Gedoogplichten
De Waterwet biedt de mogelijkheid om het werk uit te voeren ook als de grondeigenaar of gebruiker
niet bereid is om medewerking te verlenen. Voor de uitvoering van dijkverbeteringsplannen zijn de
volgende gedoogplichten van belang:
− Gedoogplicht voor onderzoek en daarmee verband houdende werkzaamheden (art 5.21
Waterwet). Voordat een dijkverbetering uitgevoerd kan worden, moeten er vaak onderzoeken
worden verricht, zoals grondonderzoeken. Deze gedoogplicht is bedoeld voor meer ingrijpende
onderzoeken waarbij bijvoorbeeld gegraven moet worden of meetmiddelen moeten worden
aangebracht.
− Gedoogplicht voor aanleg of wijziging van waterstaatwerken (art. 5.24 Waterwet). Met deze
gedoogplicht kan worden afgedwongen dat de werkzaamheden in het kader van een
dijkverbeteringsplan op grond van derden kunnen worden uitgevoerd.
2.1.3.1
Beschikking
Beide gedoogplichten worden opgelegd bij beschikking (een besluit t.a.v. één belanghebbende),
minimaal twee weken voor aanvang van het onderzoek, met uitzondering van spoedeisende gevallen.
Op de beschikking zijn de regels van hoofdstuk 4 van de Algemene Wet Bestuursrecht van
toepassing. De werkwijze is als volgt:
− Er wordt een concept beschikking voorgelegd aan het dagelijks bestuur. Deze wordt vervolgens
verstuurd aan de rechthebbende.
− De rechthebbende krijgt de kans om mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen over de
concept beschikking.
− Daarna wordt de definitieve beschikking aan het bestuur voorgelegd die vervolgens naar de
rechthebbende wordt verzonden.
− Vervolgens staan voor de rechthebbende de rechtsmiddelen open van de algemene wet
bestuursrecht. Dat betekent dat de betrokkene de mogelijkheid heeft om in bezwaar en vervolgens
in beroep te gaan. Het indienen van bezwaar of beroep schorst het besluit niet. Dat betekent dat de
werkzaamheden direct uitgevoerd kunnen worden. Als de betrokkene dit wil tegenhouden kan deze
om een voorlopige voorziening vragen bij de rechter.
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2.1.3.2
Het evenredigheidsbeginsel
Bij het opleggen van één van beide gedoogplichten is het evenredigheidsbeginsel van toepassing. Dat
wil zeggen dat het moet gaan om onderzoek of werkzaamheden die redelijkerwijs nodig zijn voor de
taakuitoefening van de beheerder.
Wat betreft de gedoogplicht voor de aanleg of wijziging van een waterstaatswerk (artikel 5.24
Waterwet) geldt dat de gedoogplicht alleen kan worden opgelegd als de belangen van de
rechthebbende onteigening niet vorderen. Volgens de jurisprudentie is dat het geval bij verlies van
meer dan 10% van de grond. Dit zal bij een dijkverbetering niet snel aan de orde zijn omdat hooguit
een sloot wordt verplaatst.
Het evenredigheidsbeginsel brengt verder met zich mee dat deze verplichting alleen kan worden
opgelegd als de rechthebbende geen toestemming verleent voor het onderzoek of het uitvoeren van
de werkzaamheden. Een gedoogplicht kan dus pas worden opgelegd als na overleg met de
rechthebbende geen overeenstemming is bereikt over de uitvoering van de werkzaamheden. Uit
wetgeving en jurisprudentie blijkt niet hoe ver die onderhandelingsplicht moet gaan. Omdat het
opleggen van de gedoogplicht een minder ingrijpend middel is dan onteigening hoeft de
onderhandelingsplicht in ieder geval niet verder te gaan dan bij onteigening. Bij onteigening is vereist
dat er minimaal een aanbod is gedaan. Het minimale vereiste waar de onderhandelingsplicht aan moet
voldoen voordat een gedoogplicht kan worden opgelegd is als volgt:
− Er moet minimaal één gesprek zijn gevoerd met de rechthebbende (of er moeten genoeg
mogelijkheden voor een gesprek zijn aangeboden).
− Er moet een schriftelijk aanbod zijn gedaan.
Hieronder staan nog paar aandachtspunten:
− Alleen schade die niet anderszins is vergoed komt voor vergoeding in aanmerking. Als er een
financiële compensatie is aangeboden wordt niet eveneens een compensatie in natura
aangeboden.
− Het is niet verplicht om een volledige schadeloosstelling uit te keren bij het opleggen van een
gedoogplicht (bij onteigening is dat wel het geval)
− Er mag bij het uitkeren van schadevergoeding geen sprake zijn van verrijking of staatsteun. De
vergoeding van de schade mag daarom niet hoger zijn dan de werkelijk geleden schade. Dit geldt
ook voor de vergoeding in natura. Oude zaken mogen bijvoorbeeld niet worden vervangen voor
nieuwe.
2.2 Waterschap AGV
In deze paragraaf staat de belangrijkste wet- en regelgeving van het waterschap AGV voor het
watersysteem.
2.2.1
De Keur
De belangrijkste verordening voor het watersysteem is ‘De Keur AGV 2011’ met het bijbehorende
Keurbesluit Vrijstellingen en beleidsregels. De Keur bevat regels ter bescherming van waterkeringen.
Bepaalde handelingen zijn slechts toegestaan indien door AGV een watervergunning is verleend zoals
het graven in de dijk, planten van bomen, struiken of afrasteringen, het aanleggen van tuinen. In het
Keurbesluit Vrijstellingen staat beschreven onder welke voorwaarden bepaalde activiteiten zijn
toegestaan zonder dat een keurvergunning nodig is.
Bij de uitvoering van dijkverbeteringen kan de beheerder zaken tegenkomen die zonder vergunning op
de dijk staan. Alle zaken die in strijd met de bepalingen van de keur op de dijk staan en niet zijn
vergund, worden niet door AGV teruggeplaatst.
2.2.2
Beleidsuitgangspunten onroerende zaken
In de ‘Beleidsuitgangspunten Onroerende Zaken AGV’ staat op hoofdlijnen hoe AGV omgaat met
aankoop, verkoop en beheer van onroerende zaken. In de ‘Praktijkrichtlijnen Onroerende Zaken’ wordt
een praktische uitwerking gegeven van de beleidsuitgangspunten.
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Volgens de beleidsuitgangspunten worden primaire en secundaire waterkeringen niet actief
aangekocht. Volgens de praktijkrichtlijnen wordt hierop wordt alleen een uitzondering gemaakt in de
situatie dat door het uitvoeren van de dijkverbetering een onduidelijke eigendomsgrens zou ontstaan.
Dit kan het geval zijn als AGV eigenaar is van de waterkering terwijl de verbetering op aanliggend
particulier terrein plaatsvindt. In dit geval ligt het voor de hand dat de grond van de aangrenzende
eigenaar wordt aangekocht zodat AGV ook na de verbetering eigenaar is van de gehele dijk.
2.3 Praktijkrichtlijnen
Voor alle zaken op of langs de dijk geldt dat deze alleen worden teruggeplaatst indien dit in
overeenstemming is met de keur of als er een Watervergunning is verleend.
2.4 Sloten
Als een teensloot wordt verplaatst is er vaak sprake van waardevermindering van de grond. Als er
sprake is van permanente schade wordt er een financiële vergoeding uitgekeerd. Het gaat om een
volledige schadeloosstelling (o.b.v. onteigeningswet en jurisprudentie) waarbij niet alleen
vermogensschade maar ook eventuele inkomensschade wordt vergoed. De vergoeding wordt bepaald
op basis van een onafhankelijke taxatie. De taxateur stelt een bedrag vast per vierkante meter. AGV
berekent aan de hand van het dijkverbeteringsplan het precieze aantal vierkante meters. Als een sloot
wordt gedempt die dienst doet als erfafscheiding dan kan een vervangend standaard hekwerk (houten
palen met schapengaas) worden aangeboden.

Figuur 1 De oppervlakte wordt berekend vanaf midden oude sloot tot midden nieuwe sloot.

2.5 Bruggen, dammen, inlaten en stuwen
Bestaande waterhuishoudkundige voorzieningen zoals een stuw of inlaat kunnen worden verhoogd,
verlengd of anderszins aangepast. Indien de voorziening wordt aangelegd op grond in eigendom van
derden en in het belang is van particulieren, is de eigenaar zelf verantwoordelijk voor het onderhoud
en eventueel toekomstige vervanging. Als de voorziening tevens of geheel in het belang is van AGV
kunnen er nadere afspraken worden gemaakt over wie verantwoordelijk is voor het toekomstige
onderhoud.

Bijlage B Richtlijnen Medegebruik
2.6 Vrijkomende grond
De vrijkomende grond wordt verwerkt in het project. Als de grond niet nodig is voor het project en de
eigenaar de grond wil gebruiken wordt de grond afgevoerd naar een door de betrokkene aan te wijzen
plaats maximaal 500 meter van het projectgebied, op voorwaarde dat deze plaats goed bereikbaar is.
De betrokkene dient de grond zelf te verwerken en zorg te dragen voor de benodigde vergunningen.
2.7 Hekwerken, afrasteringen, steigers ea
Hekwerken, afrasteringen, steigers en overige zaken binnen het werkgebied worden indien nodig
tijdelijk verwijderd, op het perceel van de eigenaar opgeslagen en na de werkzaamheden
teruggeplaatst met inachtneming van de volgende aandachtspunten:
− Zaken die in strijd met de bepalingen van de keur op de dijk staan en niet zijn vergund, worden niet
door AGV teruggeplaatst.
− Als een bepaalde zaak zonder de uitvoering van het dijkverbeteringsplan nog geruime tijd zijn
functie had kunnen vervullen, neemt AGV de materiaalkosten voor zijn rekening. Het gaat om
noodzakelijke aanpassingen om de zaak weer aan zijn functie te laten voldoen.
− Als het terugplaatsen van zaken niet mogelijk is omdat het materiaal aan vervanging toe is, wordt
voorafgaand aan de uitvoering samen met de eigenaar een verdeelsleutel vastgelegd voor de
vervangingskosten.
− Kostbare constructies op of langs de dijk (bijv. onderheide hekwerken) die niet gemakkelijk te
verwijderen en terug te plaatsen zijn door de technische uitvoering en omvang zullen niet zonder
meer op kosten van waternet worden verwijderd en teruggeplaatst. Per geval wordt voorafgaand
aan de uitvoering samen met de eigenaar een verdeelsleutel voor de kosten vastgesteld.
− AGV kan binnen een project besluiten afrasteringen (palen met schapengaas) geheel te
vernieuwen indien dat kostenefficiënter is.
2.8 Opritten en verhardingen
De afmetingen en het verhardingsmateriaal van opritten en bestratingen en toegangspaden worden
zoveel mogelijk hersteld met het bestaande materiaal, met inachtneming van de volgende
uitgangspunten:
− De helling van de oprit wordt aangepast over een lengte als redelijkerwijs noodzakelijk is, mede
gelet op de gebruiksfunctie van de oprit. De bestaande helling van de oprit is daarbij het
uitgangspunt.
− Opritten die voor de dijkverbetering geasfalteerd waren, worden opnieuw geasfalteerd. AGV zorgt
ervoor dat het nieuwe asfalt goed wordt aangeheeld op het bestaande asfalt.
− Voor de bestrating is terugplaatsen van het bestaande materiaal het uitgangspunt. Eventuele
aanpassingen komen voor rekening van het waterschap.
− Als terugplaatsen niet mogelijk is omdat het materiaal aan vervanging toe is, komen de
materiaalkosten voor rekening van de eigenaar.
− Eventuele gewenste uitbreidingen en/of verbeteringen, aan de oprit of verhardingen, komen voor
rekening van de eigenaar.
− Verhardingen waaronder terrassen en parkeerplaatsen worden aangepast op het nieuwe talud van
de dijk waardoor deze onder een helling worden teruggebracht. Het egaliseren en of ophogen van
de verhardingen op de nieuwe hoogte van de dijk, komt voor rekening van de eigenaar.
2.9 Bomen
Uitgangspunt is zoveel mogelijk bomen te behouden in het gebied ten behoeve van de LNC-waarden
en eventueel als verplichting uit de boswet of kapvergunning van de gemeente. Er worden daarom
zoveel mogelijk bomen terug geplant op veilige afstand van de waterkering. Voor te kappen bomen
wordt aan de grondeigenaar vervangende jonge aanplant aangeboden. Wat betreft de soort is de te
kappen boom het uitgangspunt. In overleg met de grondeigenaar is een andere boomsoort mogelijk.
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Als er geen plaats is voor een nieuwe boom wordt er geen financiële compensatie aangeboden aan de
grondeigenaar.
2.10 Beplanting
Indien voor uitvoeren van een dijkverbeteringsplan tuinbeplanting moet worden verwijderd, wordt aan
de grondeigenaar een financiële tegemoetkoming aangeboden. Het gaat dus niet om een volledige
schadevergoeding. De tegemoetkoming is gebaseerd op de kosten van de vervangende jonge
aanplant binnen het werkgebied. De vergoeding kan worden bepaald door een hovenier die de
beplanting binnen het werkgebied inventariseert en taxeert.
Eventuele kosten voor het opnieuw aanplanten, door de eigenaar zelf of een hovenier, worden niet
vergoed. Door AGV worden geen planten verplant of terug geplant als onderdeel van het project. Het
staat de eigenaar daarnaast vrij zelf tuinbeplantingen te verplaatsen uit het werkgebied, voor de
hoogte van de vergoeding maakt dit niet uit. Voor het hebben van een tuin nabij de dijk kan een
Watervergunning vereist zijn.
2.11 Gewassenschade
Agrarische gewassenschade als gevolg van de werkzaamheden wordt gecompenseerd volgens de
normbedragen per vierkante meter van de LTO en Gasunie. Entreegeld of andere vergoedingen
worden niet toegekend. Bij de berekening van de gewassenschade wordt uitgegaan van het gehele
werkgebied, inclusief eventuele werkstroken met uitzondering van het gedeelte grond waarvoor de
eigenaar is gecompenseerd in verband met een slootverplaatsing.
2.12 Bereikbaarheid
Voor de overlast door verminderde bereikbaarheid, omrijdschade en overlast Wat betreft deze vormen
van nadeel geldt dat AGV probeert door middel van het treffen van maatregelen het nadeel te
beperken. Bijvoorbeeld door middel van tijdelijke bebording, fasering van de werkzaamheden,
afspraken met bedrijven over de bereikbaarheid voor toeleveranciers en klanten en afspraken met
hulpdiensten.
Indien een grondeigenaar van mening is dat desondanks sprake is van onevenredig nadeel, kan een
beroep worden gedaan op de Verordening Schadevergoeding AGV. Deze vormen van nadeel worden
niet op voorhand financieel gecompenseerd.
2.13 Wateroppervlakte
Toename van wateroppervlakte op een perceel door de aanleg of verbreding van wateren waaronder
dijksloten door AGV kan in beginsel niet op een later moment worden opgevoerd als compensatie voor
het dempen van water. Dit omdat de gerechtigde financieel gecompenseerd wordt voor de toename
van de wateroppervlakte en de toename bevorderlijk is voor de waterhuishouding van het betreffende
gebied.
2.14 Subsidies en vergoedingen
De uitvoering van een dijkverbeteringsplan kan tot gevolg hebben dat subsidies of vergoedingen op
grond van (natuur)beheerovereenkomsten lager worden vastgesteld. Per geval wordt beoordeeld in
hoeverre hiervoor een compensatie passend is en zo ja, of de compensatie op voorhand kan worden
voldaan dan wel de grondeigenaar een beroep op Verordening Schadevergoeding AGV moet doen.
2.15 Deskundigenkosten
Er worden in principe geen deskundigenkosten vergoed. De afspraken worden direct met de eigenaar
gemaakt zonder tussenkomst van deskundigen. Als er daadwerkelijk een deskundige wordt
ingeschakeld voor bemiddeling bij grondaankoop, dan kunnen eventueel de deskundigenkosten
worden vergoed. Het moet dan wel gaan om een onafhankelijke deskundige en de vergoeding wordt
vooraf bepaald op basis van een offerte.
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2.16 Werkwijze in projecten
Afspraken over de uitvoering van dijkverbeteringsplannen worden in een overeenkomst vastgelegd,
volgens het standaard format van AGV. De grondeigenaar verleent hiermee toestemming aan AGV de
werkzaamheden op zijn grond uit te voeren, met inachtneming van de in de overeenkomst opgenomen
afspraken. De werkwijze is als volgt:
− AGV richt zich in principe tot de grondeigenaren binnen het werkgebied, ook als een perceel wordt
gebruikt door huurders of pachters, tenzij de eigenaar schriftelijk toestemming verleent om de
afspraken direct met de gebruiker van de grond te maken.
− Nadat het dijkverbeteringsplan is vastgesteld, worden de afspraken met grondeigenaren ingepland.
− Aan de hand van het dijkverbeteringsplan en (voor zover van toepassing) de grondtaxaties en het
herplantplan wordt op voorhand de overeenkomst ingevuld. Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van
de uitvoeringsafspraken. In bijlage 2 is een lijst met bedragen opgenomen voor materiaalkosten.
− Vervolgens wordt een afspraak gemaakt met de grondeigenaren in het werkgebied om ter plaatse
de overeenkomst door te nemen. In de overeenkomst is ruimte om specifieke, perceelsgebonden
afspraken op te nemen.
− Indien de overeenkomst tijdens het overleg geheel kan worden ingevuld en de grondeigenaar
akkoord is met de inhoud daarvan, kan de grondeigenaar de overeenkomst ter plaatse
ondertekenen. Indien de overeenkomst niet tijdens het overleg compleet kan worden ingevuld,
wordt die later toegezonden aan de grondeigenaar.
− Nadat de grondeigenaar de overeenkomst heeft ondertekend wordt de overeenkomst door de
projectleider voor akkoord ondertekend, waarna de grondeigenaar één ondertekend exemplaar
retour ontvangt.
− Na afronding van de werkzaamheden vindt een oplevering plaats, waarbij met de grondeigenaar
wordt nagelopen of de werkzaamheden conform de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd.
− De financiële compensatie wordt uitgekeerd na de oplevering.
− Indien met de grondeigenaar geen overeenstemming wordt bereikt, wordt een gedoogplicht als
bedoeld in artikel 5.24 Waterwet opgelegd (zie 2.1.3).

